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PAGONY • ÁLLATKERTI SZAVANNA-KIFUTÓ TERVE

Tervezôk: Buella Mónika, Herczeg Ágnes,
Takács Eduárd és Kesselyák Rita.

Az alábbiakban részleteket közlünk
Buella Mónika tanulmányából és mûleírásából

Az Állatkert kialakulása a Városligetben
Hazánkban egy állatkert létesítésének gondolata a XIX. sz.
közepén merült föl elõször. 1863-ban a Magyar Tudományos
Akadémia e tárgyban tartott ülésén egyhangú szavazattal jóvá-
hagyták az Állatkerti Bizottmány létesítését. E Bizottmány tagjai
kezdtek tárgyalásokba Pest városának vezetõivel és a Város-
szépítõ Bizottság tagjaival a szükséges terület megszerzése érde-
kében. A lehetséges helyszínek egyike az akkori Városerdõ
(ma Városliget) területén helyezkedett el.

A Városliget mai funkcióját megszülõ gondolat az 1799-es
évhez, Boráros János városbíró nevéhez fûzõdik. Azzal az indít-
vánnyal lépett a városi tanács elé, hogy a Mária Terézia erdõtör-
vénye nyomán keletkezett erdõs területet, amely kedvelt hét-
végi kirándulóhely volt, mulató és üdülõhellyé alakítsák át. „Az
átalakítás azonban a polgárság szûkkeblûsége folytán lassan
ment elõre, aminek következtében Boráros 1799. évi ápril hó
13-án jelentésével a tanács figyelmét hívta fel a szép jövõt
ígérõ erdõre, kérvén ennek terv szerinti kiültetését és átalakítá-
sát végre valahára keresztülvitetni s erre a célra a szükséges
pénzrõl is gondoskodni, nehogy az utókor õket hanyagsággal
vádolja, amint õk is méltán elõdeik mulasztásait kárhoztatják.”
A városi tanács – elegendõ forrása nem lévén – gróf Batthyány
Józsefet nyeri meg a nemes ügy számára. A gróf 24 éves ha-
szonbérletbe veszi a városligetet azzal a kötelezettséggel, hogy
erdõt ültet és vendéglõt épít. A város pedig vállalja a kivezetõ
út kiépítését és fasorral beültetését. A reményteljesnek
indult megállapodás a gróf hirtelen halálával
meghiúsult, sõt, a város az örökös
jogtalan fakitermelése miatt a
bérletet visszavonta.

Jelentõs fordulatot je-
lentett a királyi Szépítõ Bi-
zottság megalakulása 1808-
ban, József nádor vezetésé-
vel. „Pest városának felvi-
rágzása, szépítése

s egyáltalán világvárossá emelése volt ama magasztos czél,
melyet a nádor a Szépítõ Bizottság felállításával magának
kitûzött. Egy világváros keretébe azonban egy minden igényt
kielégítõ üdülõ- és mulatókert is tartozott, mire legalkalmasabb
volt a város által már évekkel megkezdett városerdõ, melyet
tovább folytatni, illetõleg teljesen rendezni a városi hatóságokkal
karöltve a kir. szépítõ-bizottság volt hivatva.” 1813-ban a
Bizottság egy tervpályázatot ír ki a városerdõben létesítendõ
mulatóhely egységes rendezésére. 1817-ben Nebbien Henrik,
francia származású kerttervezõ munkáját fogadják el, s látnak
hozzá a kivitelezés tetemes költségeinek elõteremtéséhez.
Nebbien terve nemcsak konkrét javaslatokat fogalmaz meg a
liget átalakítására vonatkozóan, hanem komoly elméleti
fejtegetéseket is tartalmaz. A kertmûvészet jelentõségét hangsú-
lyozza általános mûvészettörténeti eszmefuttatások keretében,
valamint kerttörténeti elemzésével a világon még sehol nern
létezõ valódi népkert gondolatát hangsúlyozza ki.

Az elsõ teendõk közé tartozott a ligetben egy faiskola tele-
pítése. A növénytelepítés mellett ekkor került sor a régi kocsma-
épület megnagyobbítására, a majorsági épületek emelésére, a
dróthíd megépítésére, valamint a nyomaiban még ma is meglé-
võ rondó kialakítására. A kiváló, de rendkívül költséges terv
megvalósítására azonban sohasem gyûlt össze elegendõ pénz,
így Nebbien terve csak részleteiben és olcsóbb kivitelben készült
el. Kétségkívül létrejött azonban – a világon elsõként – egy
néppark, amely a polgárság és a szegényebb rétegek szóra-
koztatására szolgált; közpénzekbõl, a várost irányító testület
döntésébõl, városi tulajdonú területen.

1861-ben megszûnik a Szépítõ Bizottság, a néhány évvel
késõbb, 1870-ben létrejött Közmunkák Tanácsa kézbe veszi a

város fejlesztését. Ebben
az idõszakban jön létre a
Budapesti Korcsolyázó
Egylet Lechner Ödön

tervezte önálló

A Nagyszikla alatti Afrika-ház rekonstrukciójának
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épülettel, valamint Zsigmondy Vilmos geológus kutatásai alap-
ján hõforrást találnak a ligetben. A terület nagyarányú fejlõdésnek
indult, amit csak tovább erõsített az Andrássy út kiépülése.

A Városliget ezen állapotában keresnek a városatyák helyet
az Állatkertnek. Ekkorra a Városliget valóban egy szórakoztató
kirándulõhely, amelyben további látványosságot jelenthetne
egy állatkert. A javasolt terület az akkori Páva-sziget bal oldalán,
az északnyugatra fekvõ, a vasúttal határos terület, amely akkor
még nagyobbrészt csak mint városi faiskola mûködött. Az 1865-
ös területátadás után a telket bekerítették és benépesítették
állatokkal. Petz Ármin fõkertész tervei és utasításai alapján utakat
létesítettek, fásítottak, virágokat ültettek. A kertet 1866-ban
nyitották meg, s már a megnyitáskor egyértelmû volt, hogy a
bemutatott állatok mellett a telepített növények is külön látvá-
nyosságot jelentenek. Az állatkert létesítésének céljai között
nemcsak a látványos megjelenés szerepelt, de hangsúlyozták
az oktatásban és a tudományban betöltött szerepét is.

1885-ben a fõváros vezetése úgy döntött, hogy a világkiállí-
tás helyszíne a Városliget legyen. E döntés eredményeként
került sor a Stefánia út kiépítésére, a tó szabályozására, valamint
a pihenõ és sétány jellegû rondó ismételt átalakítására szökõkút-
tal. A kiállítás céljára emelt 108 épület miatt a parkban igen sok
fát ki kellett vágni. A kiállítás után Fuchs Emil fõkertész irányítá-
sával „angol” stílusban rendezték a területet. A sikeres világkiállí-
tás után egyértelmû volt, hogy ugyanezen terület adjon otthont
az ezredéves kiállításnak. További mintegy 800 fát vágtak ki
újabb épületek emelése miatt. A tömegközlekedés megoldása
elkerülhetetlenné vált. Az 1885-ös világkiállitást még omni-
busszal lehetett megközelíteni, mivel a Köz-
munkák Tanácsa nem engedélyezte, hogy
a vadonatúj Andrássy utat lóvasúti- és
villamossínekkel csúfítsák el. Ekkor
Londonban már létezett földalatti
villamos, majd a kontinensen
elsõként, 1896. április
11-én hazánkban is
elindult az elsõ
s z e r e l -

vény. De a földalatti építése a Ligetben maradandó átalakításokat
követel. Feltöltik a tó kis szigetét, a sugárút végén vashíd épül
a zsúfolt Stefánia út kocsikorzó-forgalmának megosztására stb.
Az Állatkert is készült a millenniumi kiállításra. Felújították az
épületeket; parkosítottak, új állatokat vásároltak. Elérték, hogy
a földalatti egyik állomását a fõbejárattal szemben helyezzék el.

A millenniumi rendezvények után a Városligetben elbontot-
ták a kiállítási csarnokok nagy részét. „Ha egy idegen mai napság
a Városligetbe téved, szomorú kép tárul elé: lom mindenütt és
porfelhõ, kipusztított zöld virány, a múltak emlékei… A  Város-
liget nem szolgálhat vendéglõ tömkelegül, hanem más, nemesb
célok tanyájává kell annak átalakulni, ahol a közönség a ter-
mészet szépségeinek és egy idealizált tájképnek örvendhet.”

1897 decemberére Ilsemann Keresztély, városi fõkertész
tervei alapján befejezõdött a Városliget helyreállítása. Az Állat-
kert számára a millenniumi siker után igen szûk esztendõk kö-
vetkeztek. Folyamatosan anyagi gondokkal küzdött, majd
csõdbe ment. 1907-tõl a terület ismét a fõváros tulajdona lett.

A Nagyszikla megépül
Megalakult egy kis létszámú szakcsoport, amelynek tagjai végig-
járva a kor jeles külföldi állatkertjeit, kidolgozták az új állatkert
építési, tájrendezési és állatelhelyezési terveit. A leghíresebb
és legkorszerûbb állatkertnek a hamburgi Hagenbeck Állatker-

tet tartották akko-
riban.
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Carl Hagenbeck állatidomár és állatkereskedõ 1907. májusában
nyitotta meg magánállatkertjét, amely egy teljesen új, az addig
alkalmazott állattartási módszerektõl eltérõ koncepció alapján
készült. A svájci Urs Eggenschwyler tájépítész tervezte meg az
elsõ „mûszikla-tájat”, ahol az állatokat természethûen kialakított
száraz- és vizesárok választotta el egymástól és a közönségtõl,
a lépcsõzetesen tagolt, emelkedõ terepszintek pedig
színfalszerû háttérként együtt jelenítették meg az állatokat a
mûvészien megkomponált „állat-tájképben.” A kompozíció
csúcspontját a nagyszikla képe adta.

Hagenbeck mutatta meg elõször a kiutat a ketrecek és
vaskorlátok világából. Az állatok szabadon mozoghattak, termé-
szetközelibb körülmények között élhettek, a látogatóknak pe-
dig nagyobb élményt nyújtott a nemcsak az állattartás, hanem
a tájépítészet szempontjából is átgondolt térképzés. Hagenbeck
új tervezési szempontjait a világ összes jelentõs állatkertje fel-
használta, tovább hasznosította.

A hamburgi állatkert mûszikláinak mintája nyomán itthon
Végh Gyula fõvárosi mérnök és Benke Gyula szobrászmûvész
megalkották a magyar mûsziklát (1910-12), amelynek „eredeti-
je” az erdélyi Egyeskõ csúcs volt. A hegy déli és északi oldalán
szárazárkokkal elválasztott kifutókat terveztek, amelyeket a
szikla meredek hátfala elõtti, kissé lejtõs terepként formáltak
meg. E részletek kidolgozásakor a hagenbecki alapelveket vet-
ték figyelembe, de a látogatók közvetlen közelrõl tekinthettek
rá az állatokra; a hamburgi „állat-panoráma” nem valósulhatott
meg teljességében a terület adottságai miatt. A végeredmény
azonban – különösen a hegyen átvezetett, a látogatók számára
is járható utak – lenyûgözõ. A sziklasétány mentén egyes helye-
ken az eredeti helyre jellemzõ sziklagyepeket hoztak létre, a
hegyen kecskék és juhok legeltek. A keleti oldalon elegáns
sziklapadka-teraszt a barlangban elhelyezett vendéglõ számára
alakították ki.

Egy korabeli állatkerti útmutató (1913) szerint:
„A zsiráfházból kilépve, a magas sziklahegyre felvehetõ

turista út lépcsôje elé kerülünk. Ez a meredek begyoldalon
szerpentin kanyarulatokkal felemelkedik oly magasságba,
hogy onnét a legszebb kilátást élvezhetjük az egész Városliget
s a nagy város háztengerenek tetõi fölött, a Dunán át a
budai hegyekig. Alul pedig a lábán látjuk az állatkerti házakat
s az állatok árnyékos udvarait felülrõl. Ha tovább megyünk,
kétoldalt leereszkedhetünk a hegyrõl levezetõ völgyekbe,
melyek egyikében a juhudvarok vannak; a másik ellenben
az északi oldalon nyílik a szélesen elterülõ teraszon, ahol a
nyári vendéglõs, mint bérlõ, jó hírnévhez illõ módon látja
el az oda törekvõ ködönséget étellel itallal. Azért is érdemes
idetérnünk, mert innét csodálhatjuk és tanulmányozhatjuk
az óriás mestermûnek, az egész hegynek természethûségét
és technikai tökéletességét. Ez a nagy hegy belülrôl üres,
kívül pedig a mészkõ és dolomitkõzet karakterét viseli
magán.”

Átalakítások: a hagenbecki alapelvek módosulása
Az egyik jelentõs változásra 1931-ben került sor. Az afrikai álla-
toknak új, korszerûbb állatházat és nagyobb kifutót akartak léte-
síteni. A legnagyobb méretõ területet a Sziklavendéglõ és tera-
sza jelentette, ezért a vendégõt áttelepítették, helyén pedig
megépült az új Afrika-ház. Az épület helyének kiválasztása
tájképi szempontból nem szerencsés. A keleti oldalon, a szikla

teljes szélességében elnyúló épület kettévágja a látványt, és
éppen a hagenbecki alapelvek tájépítészeti szempontjait ha-
zudtolja meg.

A további beépítések szintén ártottak a Nagyszikla képé-
nek. Az egykori, kisebb szarvasház helyére a nagyobb alapte-
rületû majomház került, a tejcsarnok helyén pedig a háromszor
akkora vivárium mûködik. A sziklasétányt a Nagyszikla állagá-
nak romlása miatt lezárták. Az egykori sziklagyepek ma már
nem léteznek, a felszín gyakorlatilag kopár.

A Nagyszikla tájképi rekonstrukciós javaslatai
Az állatkert fõigazgatója, Dr. Persányi Miklós által készített szak-
mai koncepcióban rögzítettek javítják a Nagyszikla tájképi meg-
jelenését. A Nagyszikla legszebb és legteljesebb képét azonban
az Afrika-ház megszüntetésével, az új szavanna-kifutó létesítésé-
vel lehet elérni. Az Állatkert területi adottságai egyedül a jelenlegi
gazdasági udvar felõl teszik lehetõvé a távolabbi rátekintést.

Az egyes kifutók egymástól és a látogatók elõl való elhatáro-
lására több helyen alkalmazott megoldás a száraz-árok. Az árkok
köves-sziklás, szurdok jellegû kialakítása szervesen kapcsolja a
kifutóhelyet a sziklatömeg képéhez. Az elhatárolás az állatfajok-
nak megfelelõen történhet még villanypásztorral, vagy farön-
kökkel is.

Hosszú távon érdemes lenne kidolgozni egy növénytelepí-
tési koncepciót, amely rendszertani, élettani és földrajzi szem-
pontok alapján kapcsolódna az állatokhoz, s a telepítés nem
csökkentené, hanem növelné a nagyszikla tájképi értékét. A
legelsõ lépés lehet a sziklasétány megfelelõ fajokkal történõ
betelepítése.

A hegy keleti oldalán, a tervezett szavanna-kifutó hegypere-
mén ún. kopje élõhelyet kellene kialakítani, amely a sziklás-
gyepes-cserjés, száraz élõhelyet mutatná be, ahol hegyikecs-
kék és egyéb kistestû állatok is bemutathatók lennének.

A hosszú távon lecserélendõ fák mellett a cserjékkel és
évelõkkel azonnali hatást érhetünk el. A kialakítható kisebb
zöldterületeken az állatok földrajzi elterjedésének megfelelõ,
és a hazai viszonyok között is megélõ növényfajok, fajták
telepítését javasoljuk.

A szavanna-kifutónál használt anyagok és növények karak-
terükben és összhatásukban az igazi szavanna képét kívánják
fölidézni. Növényeknél a szavannai növényhabitusok vizsgálata
után a hazai klímaviszonyok között is megélõ és köny-nyen
beszerezhetõ növények kerültek alkalmazásra. Az egyes épített
elemek kialakítását a szavannán élõ népek kultúrvilágának ta-
nulmányozása elõzte meg, s az itt található anyagok, építkezési
módok, színezések elõképként szolgáltak a tervezéskor.

A Nagyszikla lábánál lévõ Afrika-ház részleges lebontásra
kerül, a megmaradó rész mellett szurikáta-kifutó lesz. A megma-
radó épületrész mûsziklákkal vagy természetes kövekkel kopje
élõhely létrehozásával kapcsolódik környezetéhez. A kopje
élõhely enyhe lejtésû sziklapadban folytatódik. A sziklapad a
meglévõ út elméleti nyomvonaláig tart a flamingókifutó felõl,
majd állatok által át nem járható sziklapadka tagolja a teret a
flamingók és az orrszarvúak felé. A zsiráfház felé esô szakaszon
egyenletesen lejtõ terep a teljes átjárást lehetõvé teszi. A szikla-
padka természetes leszakadási terepformát mutat.

A patások szállásépületei elõtt közvetlenül téli, idõszakosan
lezárható kifutó helyezkedik el. Az egykori aszfaltút nyomvo-
nalát kavicsszórásos szavannaút-ként jeleztük.


